INSCHRIJFFORMULIER/VERKOOPCONTRACT
Enkel ondertekende en teruggezonden inschrijffformulieren zullen in aamerking komen voor
deelname
Rally van de CORREZE : 07 – 08 – 09 - 10 & 11 september 2021
Naam : …………………………………Voornaam : ……………………JDC lidnummer ............
Schrijft effectief in voor de rally van Corrèze van 7 t/m 1/09/2021
Voertuig :……………………………………………………….. bouwjaar: …………
Privaat adres : …………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………….......... GSM : ………....................... e-mail :……….................................
Aantal personen : ………....... aantal chalet :...................
Inschrijvingskosten : € 1.520.00 per chalet op basis van 2 personen - €835.00 voor een single
bezetting
Gift aan het Fonds Jacques Goor : (facultatief): € 10 x 2 personen = € www.fondsjacquesgoor.be
Totaal : € ……………….
Verbindt zich om het voorschot van € 900 te storten op rekening BE32 7320 4953 3002 van
AM ROAD EVENTS bvba voor 01/08/2021 en het saldo voor 15/08/2021 - met vermelding ‘’
Rallye Corrèze - JDC‘’
De deelnemer zal zich op eigen initiatief verzekeren tegen 'n eventuele annulatie na 01/08/2021.
Verbindt zich ertoe de verplichte verzekering ''persoons bijstand'' af te sluiten
Verbindt zich ertoe de verplichte verzekering '' auto bijstand met repatriëring en vervangwagen'' af te
sluiten.
Verbindt zich ertoe het road-book van deze rally van de Corrèze niet ter beschikking te stellen van
andere clubs, verenigingen of dergelijke.
De deelnemer verklaart afstand te doen van enig verhaal tegenover de co-organisator BELGIAN
JAGUAR DRIVERS' CLUB voor gevallen van ongemak, eventuele materiële schade en/of lichamelijk
leed opgelopen vanwege deelname aan de Rally van Corrèze georganiseerd door AM Road Events
bvba voor, onder andere, de leden van de BELGIAN JAGUAR DRIVERS' CLUB.
Daarenboven verklaart de deelnemer, door ondertekening van dit formulier, dat hij in orde is met deze
verzekeringen en technische keuring (indien nodig) van zijn voertuig.
Adres secretariaat van de rally : AM ROAD EVENTS BVBA André-Marie MOUTON
Rue Joseph Wauters 2
4520 WANZE.
Gelieve dit formulier ondertekend terug te sturen per brief of per mail of aan:
am.road.events@gmail.com
Datum :

Handtekening :

Contact AM Road Events : André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71)
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